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100-årig Horsens-virksomhed på nye hænder
Kølevirksomheden Nissens A/S sælges. Et partnerskab med kapitalfonden
Axcel skal tilføre den nødvendige strategiske sparring for at sikre fortsat
vækst i millardvirksomheden. Nuværende ejer og bestyrelsesformand Alan
Nissen fortsætter som næstformand i bestyrelsen og betydelig medinvestor,
mens Mikkel Krogslund Andersen fortsætter som CEO. Kilde: Lederidag.dk

Ejerskifte i Artlinco A/S
Fra i dag fortsætter Søren X. Frahm som eneejer af Artlinco A/S, mens Robert
Byriel Riedel udtrådte pr. 31. maj 2017 som medejer og CEO. Søren og Robert
startede Artlinco A/S sammen i 2001 og har siden drevet virksomheden i
fællesskab. Ejerskiftet sker i fuld enighed mellem parterne, og Robert Byriel
Riedel begrunder skiftet med, at tiden nu er moden til at afprøve nye
muligheder. Artlinco A/S er en Horsens-baseret, strategisk design- og
innovationsvirksomhed.

Skal din næste ansatte være en flygtning?
Erfaring viser, at flygtninge bliver bedst integreret ved at komme hurtigt ud på
arbejdsmarkedet. Og at det er til gavn for både integrationsborgerne,
virksomhederne og lokalsamfundet.

Foto fra Sprogcenter Midt

Der findes en række ordninger, som gør det attraktivt for virksomheder at
åbne døren for flygtninge. Det kan være en virksomhedspraktik, den nye
integrationsgrunduddannelse (IGU) eller en bonusordning for virksomheder.
Den 2-årige IGU er et forløb, der ved at kombinere uddannelse og arbejde kan
opkvalificere flygtningen til at blive en kompetent arbejdskraft for din
virksomhed. Få IGU-ordningen forklaret på under 4 minutter i denne video.
På Danish Crown i Horsens gennemførte 24 udenlandske kursister i 2016 et
danskkursus og praktikforløb, der første til, at 17 kursister fik tilbudt fast
arbejde hos slagteriet. HR-koordinator Heidi Stobberup ved Danish Crown har
derfor store forventninger til de 21 nye kursister, der netop nu er i gang med
et kursus- og praktikforløb.
Kurset er sat i søen i nært samarbejde med Jobcenter Horsens. ”Både vi og
Danish Crown mener, det har været vigtigt, at der kun har været én indgang
til projektet, fordi der følger et stort koordineringsarbejde med”, siger
teamkoordinator Annette Mønster fra Jobcenter Horsens. ”Vi har været i
løbende dialog med andre jobcentre, sprogcentret og Learnmark, så Danish

løbende dialog med andre jobcentre, sprogcentret og Learnmark, så Danish
Crown har kunnet koncentrere sig om at få besat opgaverne”, siger hun. Læs
mere om kurset
Jobcentret vil gerne i dialog med virksomheder om rekruttering af
integrationsborgere. Kontakt teamkoordinator Annette Mønster tlf. 2475 9667
eller leder af virksomhedsservice Per Fjord tlf. 3010 9170.

Kan man overvurdere betydningen af netværk?
Nej, med over 3 millarder hits på en google søgning kan man vist ikke
overvurdere netværk. Det er mange år siden, vi blev klar over, at vores
organisationer fungerer på alle mulige andre måder, end vi formelt har skåret
dem til.
Deltagerne i LederForum fik i sidste uge besøg af lektor Christian Waldstrøm
fra AAU og partner i Unilyze ApS, som løftede sløret for, hvor meget man kan
lære af netværkssanalyser i en organisation.
Har du f. eks. tænkt over, hvorfor nogle foretrækker lukkede grupper, mens
andre foretrækker rollen som brobygger? Eller hvorfor man ofte ser
specialister i udkanten af netværket og hvilken effekt det kan have? Og
hvorfor vi bliver mindre effektive af for mange relationer?

Nyt fra sekretariatet
Efter 6 år som citychef har Pernille Perigaard valgt at prøve kræfter med
noget nyt. Over 200 arrangementer er det blevet til i årenes løb, heriblandt
det vellykkede arrangement Fællessang på Charlie sidste sommer, som trak
mere end 30.000 mennesker til midtbyen. Vi ønsker Pernille alt det bedste
med på vejen!
Er du interesseret i stillingen som vores nye citychef?
Du kan se opslaget her

Tirsdag 6. juni 2017

Gratis morgenmøde om projektledelse hos VIA i

Kl. 8.30-10.30

Horsens
Deltag i VIAs morgenmøde om projektledelse og få indblik i, hvad forskningen
peger på som god adfærd for projektlederen. Bliv afklaret på,
om Diplomuddannelsen i projektledelse er det næste skridt videre i din
kompetenceudvikling.
Dit udbytte:
Viden om forventninger til projektlederrollen med hensyn til både
målstyring og motivationsledelse
Afklaring af, om diplomuddannelsen i projektledelse eller moduler
derfra er det rette valg for dig
Kendskab til redskaber til bl.a. teamledelse, engagement og motivation
Tilmeld dig her senest tirsdag den 30. maj 2017.

Fredag 9. juni 2017
Kl. 14.00-17.00

Jobs in apps - Mød app-branchens stjerner
Mød app-branchens hotteste direktører, kendte politikere og internationale
eksperter, når Developers Alliance og Google samler dem alle til fredagsbar
og lancering af en ny rapport om app-udviklingens potentiale i Danmark og
Norden.
Minister Søren Pind, Vivinos direktør Heine Zachariassen, Endomodo-stifter
og To Good To Go-direktør Mette Lykke og tech-journalist David Guldager er
nogle af dem, der vil give dig indsigt i den seneste viden og trends inden for
app-udvikling og fortælle om vejen til success i app-økonomien.
Iværksættere, studerende og erhvervsfolk mødes til en god snak over et glas
vin i den efterfølgende Vivino-bar.
Arrangementet foregår på IT-Universitetet i København.
Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her

Onsdag 14. juni 2017
Kl. 14.30-16.00

Kommunen inviterer til informationsmøde
Vil du vide mere om, hvad der sker i Horsens Kommune, så kom til dette
informationsmøde. By- og havneudviklingschef Jesper Gemmer fortæller om
status på rammelokalplanen for Havnen. Arkitekterne Lene Krogh og Lene
Holmgaard Stegemejer fortæller om områdefornyelse i midtbyen, og Teknik
og Miljø-direktør Jens Heslop følger op med nyt om midtbyudviklingen.
Mødet holdes i foredragssalen på Industrimuseet, Gasvej 17-19, Horsens.
Tilmeld dig på dte@horsens.dk senest fredag den 9. juni 2017.

Onsdag 14. juni 2017
Kl. 10.00-11.00

Fortæl din historie til din målgruppe med levende
billeder
Med over en milliard besøgende om måneden er YouTube verdens anden
største søgemaskine efter Google og dermed en effektiv platform til din
virksomheds videoannoncering. Om du er en B2B eller B2C virksomhed, så
bør du tænke YouTube ind i dit online marketing mix. Med TrueView har du
mulighed for at interagere med en snæver målgruppe på YouTube og andre
forskellige steder på nettet.
I dette webinar med Spinnaker Nordic lærer du at
lave en simpel og fængende video, der promoverer dit produkt eller
service
udgive din videoannonce på YouTube med TrueView
målrette din videoannonce mod interessante målgrupper
Læs mere og tilmeld dig webinaret nu
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